
Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   դասվարի   (18 ժամ) թափուր տեղի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի  8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10 00-ից  1500-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Դասվարի թափուր տեղի համար   մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 14-ին` 
ժամը 10 00-ին,   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Շահումյանի   անվան  թիվ 6  
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում: Հասցեն`    Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Գր. 
Լուսավորիչի 47: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (+322)  2 02 91  հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ` ՀՀ «Լոռու մարզի Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան N7 հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Աշխարհագրություն» (8 դասաժամ) եւ «Տեխնոլոգիա» 
(տղաներ, 5 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի  8-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

«Աշխարհագրություն» առարկայի մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 14-ին` 
ժամը 10:00-ին, «Տեխնոլոգիա»  առարկայի մրցույթը  տեղի  կունենա  սեպտեմբերի 
14-ին` ժամը 15:00 –ին:  ՀՀ  Լոռու մարզի  Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան N 7 
հիմնական դպրոցում.  Հասցեն`   Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր ,Նարեկացի 13: 

Տեղեկությունների  համար  զանգահարել (+322)4-38-67  հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝ ՀՀ «Լոռու մարզի Բազումի միջնակարգ  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի երգ-
երաժշտության     (2 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  15-ին` ժամը 13:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Բազումի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն՝ Լոռու մարզ, գ. Բազում, փ.3, շ. 2: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել 077 330634 հեռախոսահամարով: 



                                         Հայտարարություն 
 
 Մրցույթ՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ի 
մաթեմատիկայի (6 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար 
 
     Մրցույթն անցկացվում է  երկու փուլով՝ թեստավորման և 
հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում  է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակված 
հարցաշարի:Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և 
յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝ 
 
    — դիմում(Ձև 1), 
    —1 լուսանկար 3×4 չափի, 
    — բարձրագույն կրթությունը  հավաստող փաստաթուղթ(դիպլոմ), 
    — անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
    — «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝  աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը(առկայության դեպքում), 
     — ինքնակենսագրություն(Ձև 5), 
    — այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 
հաստատող փաստաթուղթ, 
    — ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները նաև զինվորական գրքույկ, 
   —  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հաստատող 
փաստաթղթեր(առկայության դեպքում), 
   — որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում հավաստող փաստաթուղթ: 
 
     Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները 
վերադարձնում:Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 
     Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 
օրվանից մինչև սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ն, 
բացի  կիրակի և այլ ոչ աշխատանքնային օրերից: 
     Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին՝ ժամը 15:00-ին «ՀՀ Լոռու մարզի 
Գուգարքի հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ում. հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, գյուղ Գուգարք, 
2-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք,11 շ.: 
 
     Տեղեկությունների համար զանգահարել`(077) 99 41 66  կամ (0322)3 90 89 
հեռախոսահամարներով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի `  
Ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ), Կերպարվեստի (2 դասաժամի) և Տղաների 
տեխնոլոգիայի  (4 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սույն թվականի սեպտեմբերի  8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, 
բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  13-ին' ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Եղեգնուտի  միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Եղեգնուտ, 1 փող. շենք 
7: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (095)45-17-43 հեռախոսահամարով: 
 



Հայտարարություն 

 
Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Լեռնապատի Ե.Դալլաքյանի անվան  միջնակարգ  

դպրոց» ՊՈԱԿ-ի երգ-երաժշտության (2 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղի 
համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին' ժամը 12.00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Լեռնապատի Ե.Դալլաքյանի անվան  միջնակարգ  դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, 
գ. Լեռնապատ , 38 փող 4/1: 

 
Տեղեկությունների համար զանգահարել (098)39-50-51 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

Մրցույթ` «ՀՀ Լոռու մարզի Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
մաթեմատիկայի  (19 դասաժամ),աշխարհագրության (9 դասաժամ) և դասվարի 
(19 դասաժամ), ռուսերենով ուսուցմամբ  ուսուցչի թափուր տեղի համար: 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին` ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Ֆիոլետովո, 2 փող., 
շենք 344: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (077) 05-69-03  հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝  «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Ա. Մյասնիկյանի անվան N1 հիմն. 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տարրական դասարանների դասվարի (20 դասաժամ) թափուր 
տեղի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  8-ին` ժամը 1400-ին,<< ՀՀ Լոռու մարզի 
Սպիտակի Ա. Մյասնիկյանի անվան N1 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում. հասցեն՝ Լոռու 
մարզ, ք. Սպիտակ, Մյասնիկյան 1: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (0255) 2-25-49 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Հայտարարվում է մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Խնկոյանի հիմնական դպրոց» 
ՊՈԱԿ-ի Զինղեկ (0.5 դրույքաչափ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ  սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին' ժամը 13:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Խնկոյանի հիմնական դպրոցում, հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Խնկոյան փ.1, շ. 21: 
Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)45-04-19 հեռախոսահամարով: 

 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ՆԶՊ (0,5  
դրույք ) եւ Հասրակագիտություն (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի 
համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերնընդունվումենսույնհայտարարության հրապարակման օրվանից մինչե 
սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամենօր`ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացիշաբաթ, 
կիրակիեւայլոչաշխատանքայինօրերից: 

Մրցույթըտեղիկունենա սեպտեմբերի  13-ին`ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Ղուրսալի միջնակարգդպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ.Ղուրսալ: 

Տեղեկություններիհամարզանգահարել (098 245500) հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Մեծ Պարնու ակադեմիկոս Մհեր Մելքոնյանի 
անվան  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տղաների տեխնոլոգիայի  (4 դասաժամ), 
երգ –երաժշտություն  (2 դասաժամ), դասվար (20 դասաժամ),դասվար (20 
դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին' ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ 
Պարնու  միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Մեծ Պարնի 1 փող, 76 
շենք : 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)462236 հեռախոսահամարով: 
 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի ք. Ալավերդու Ս.Սպանդարյանի անվան թիվ 1 
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի երգ երաժշտության (3 դասաժամ) եւ ուսուցչի 
թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին' ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

ք.Ալավերդու Ս.Սպանդարյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. 
Ալավերդի Էնգելսի փողոց 2/1: 

 
Տեղեկությունների համար զանգահարել (091)90-08-27 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Ախթալայի  N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
մաթեմատիկա ( 21 դասաժամ)  հասարակագիտություն (8 դասաժամ) 
ինֆորմատիկա ( 8 դասաժամ), տղաների տեխնոլոգիա (2 դասաժամ) ուսուցչի 
թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ, ամեն օր  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին' ժամը 15.00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Ախթալայի N 2 միջնակարգ  դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, ք. 
Ախթալա,Թումանյան 44: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (077)59-54-54 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Այգեհատի հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ի զինղեկի (0.5 
դրույք) թափուր տեղի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
 ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ,                                              
_-զինղեկի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի 
սպայի կոչում, 

 -հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 

-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին' ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Այգեհատի հիմնական դպրոցում. հասցեն'Լոռու մարզ,գ.Այգեհատ 17փ.շենք 1: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)437210 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝ ՀՀ   «Լոռու մարզի Արդվիի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիայի (2 
դասաժամ), հայոց լեզու և գրականություն (18 դասաժամ) ուսուցչի   թափուր 
տեղերի համար 

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ին  15:00-ը, բացի 
շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին՝ ժամ 12:00-ին, ՀՀ  Լոռու մարզի 
Արդվիի հիմնական դպրոցում. հասցեն՝ Լոռու մարզ, գյուղ Արդվի, 1 փող., 3 շենք: 
Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (093) 06-80-50, (091) 07-36-62 
հեռախոսահամարներով: 



                                          Հայտարարություն 

 

Հայտարարվում է մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Արևածագի Կարո Մելիքսեթյանի 
անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մաթեմատիկայի/20 դասաժամ / և ՆԶՊ / 

1 դրույքաչափ/ ուսուցչի թափուր տեղերի համար 
 

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
 Փաստաթղթերն  ընդուվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ , ամեն  օր՝  ժամը  10:00 –ից 15:00 –ը , բացի 
շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 
    Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13 – ին ժամը 14:00 –ին, ՀՀ  Լոռու մարզի 
Արևածագի Կարո մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոցում: 
  Հասցեն՝   գ.  Արևածագ, 1-ին փողոց , շենք 12 :  Հեռ.(093) 80-34-10 

 
Տեղեկությունների  համար  զանգահարել  (093)80-34-10 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Աքորու    միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տեխնոլոգիա 
/տղաների/ (4 դասաժամ) ,կերպարվեստի (3 դասաժամ) ուսուցչի և   դասվարի 
/16   դասաժամ/թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի   10-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի 
շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի     15-ին` ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Աքորու    միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ.   Աքորի, 1 փող., շենք 46: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (091)78-99-39հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Թեղուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
գերմաներենի(18 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի 
շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին` ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Թեղուտի միջնակարգ  դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ, 1 փող., շենք 2: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (098)21-42-42 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Կաճաճկուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  
ֆիզկուլտուրա (9 դասաժամ),  տեխնոլոգիա (3 դասաժամ), կերպարվեստ 
(2դասաժամ), և զինղեկ (կես դրույք)  ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 9-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից:Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 
16-ին` ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Կաճաճկուտի հիմնական դպրոցում. 
հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Կաճաճկուտ, 1 փող., շենք 17: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)62-54-65 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ`  «ՀՀ Լոռու մարզի Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում 
է մրցույթներ` կերպարվեստի  (2 դասաժամ), ռուսաց լեզվի(14 դասաժամ), 
ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցիչների և  զինղեկի (0.5 դրույքաչափ)  
թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  13-ին' ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Հագվու հիմնական դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Հագվի, 2 փող., շենք 9/1: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (055)70-11-29 հեռախոսահամարով: 
 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝ «ՀՀ  Լոռու մարզի Նեղոցի Արթուր Բեգջանյանի անվան հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ-իֆիզկուլտուրայի (12 դասաժամ), տեխնոլոգիայիտղաների խումբ 
(3 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղերի համար: 
 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝թեստավորման և հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:  
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`  
1. դիմում (ձև 1),  
2. 1 լուսանկար 3x4 չափի,  
3. բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
4. անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
5. «Հանրակրթության մասին» ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 1- ին մասին 
համապատասխան՝աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ (առկայության դեպքում),  
6. ինքնակենսագրություն (ձև 5),  
7. այլ պետությունների քաղաքացիները՝ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ,  
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ 
9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայությանդեպքում), 
10. որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:  

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 25-ից  մինչև սեպտեմբերի  8-ը 
ներառյալ, ամեն օր ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ 
աշխատանքային այլ օրերից:  

Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թ.սեպտեմբերի 13-ին` ժամը 12:00-ին, ՀՀ 
Լոռու մարզի Նեղոցի հիմնական դպրոցում, հասցեն ՝ Լոռու մարզ, գ. Նեղոց, 
Թբիլիսյան խճուղի6 : 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (055)30-58-28 հեռախոսահամարով: 

 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝ ՀՀ «Լոռու մարզի Շամլուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
աշխարհագրության  ( 7 դասաժամ) ուսուցչի, ռուսաց լեզվի  11 դասաժամ) 
ուսուցչի և զինղեկի (1 դրույք)  թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  8-ին` ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Շամլուղի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն՝ Լոռու մարզ, ք. Շամլուղ, փ․8,շ․1 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (094) 92-93-29  հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Շամուտի հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ռուսաց լեզվի 
(16 դասաժամ),ֆիզիկայի (4 դասաժամ),բնագիտության(2 դասաժամ), 
կերպարվեստի  (1 դասաժամ), երաժշտության (2 դասաժամ) ուսուցչի  և 
զինղեկի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար։ 
 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին` ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Շամուտի հիմնական դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ,գյուղ Շամուտ,փող. 1,շենք 27: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (077)-22-35-99 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ ՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Չկալովի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  ֆիզկուլտուրա (6 
դ/ժ),աշխարհագրություն (5 դ/ժ),զինղեկ (0,5 դրույք),գերմնաերեն(6 դ/ժ), ուսուցչի 

թափուր տեղերի համար 
 

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը  ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 1500-ը,  բացի  շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  13-ին' ժամը 1300-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Չկալովի հիմնական դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Չկալով: 
Տեղեկությունների համար զանգահարել (093) 40 29 94 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Ստեփանավանի Վահան Թեքեյանի անվան թիվ 6  
միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տղաների տեխնոլոգիայի (8 դասաժամ) ուսուցչի 
թափուր տեղի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 

 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին' ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Ստեփանավանի Վահան Թեքեյանի անվան թիվ 6 միջնակարգ դպրոցում. 
հասցեն'  Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Սուրբ Վարդանի 1: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (0256) 2-46-06 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Ամրակիցի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  
ֆիզկուլտուրայի (12 դասաժամ), երգ-երաժշտության (2 դասաժամ), 
տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ առաջի խումբ, 4 դասաժամ երկրորդ խումբ) և 
կերպարվեստի  (1 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին` ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Ամրակիցի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Ամրակից, 2 փող., շենք 
18: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (095) 01-68-59, (0256) 2-44-68 
հեռախոսահամարներով: 



 
Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Բովաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին' ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Բովաձորի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, Լոռի Բերդ համայնք, 
բնակավայր Բովաձոր, 3-րդ փող., շենք 4: 

 
Տեղեկությունների համար զանգահարել (091) 64-91-06 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝« ՀՀ Լոռու մարզի Լեջանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
մաթեմատիկայի (10 դասաժամ),  ինֆորմատիկայի ( 6 դասաժամ ), 
տեխնոլոգիայի /տղաների խումբ/ (4դասաժամ) ուսուցիչների   թափուր տեղերի 
համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  8-ին` ժամը 14:30-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Լեջանի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն՝ Լոռու մարզ, գյուղ Լեջան,փողոց1,շենք 1: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել 091 153979 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

Մրցույթ՝«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
դասվարի (18 դասաժամ), տղաների տեխնոլոգիայի (3դասաժամ), և  
ինֆորմատիկայի (2 դասաժամ) ուսուցիչների թափուր տեղերի համար: 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
 
-  դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաև զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 
սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և 
այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ը  ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի 
Բերդի հիմնական դպրոցում,  հասցեն՝ գ. Լոռի Բերդ,Աշոտ Երկաթ 12:  

Տեղեկությունների համար զանգահարել (094) 96-16-18 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Ուրասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի երկու 
դասվարների (21 և 20 դասաժամ), Հայոց եկեղեցու պատմության (3 դասաժամ), 
տղաների տեխնոլոգիայի (3 դասաժամ),  աղջիկների տեխնոլոգիայի (3 
դասաժամ), անգլերենի (10 դասաժամ), ֆիզկուլտուրայի (9 դասաժամ) ուսուցչի 
թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա  սեպտեմբերի 13-ին' ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Ուրասարի հիմնական դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ.Ուրասար: 

 
Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)96-62-04 հեռախոսահամարով: 

 



Հայտարարություն 

Մրցույթ՝ ՀՀ «Լոռու մարզի Ձյունաշողի միջնակարգ  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի զինղեկի 
(0,5 դդրույքաչափ) ուսուցչի, ֆիզիկայի (4 դասաժամ) ուսուցչի,ինֆորմատիկայի 
(2 դասաժամ)ուսուցչի, մաթեմատիկայի (25 դասաժամ) ուսուցչի,ֆիզկուլտուրայի 
(6 դասաժամ) ուսուցչի,տղաների տեխնոլոգիայի (3 դասաժամ) ուսուցչի և 
տարրական դասարաններ դասվարի (14 դասաժամ)  թափուր տեղերի համար 
 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
-զինղեկի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի 
սպայի կոչում: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից մինչև 15:00-ը, բացի 
շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի  13-ին` ժամը 15-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Ձյունաշողի միջնակարգ  դպրոցում. հասցեն՝ Լոռու մարզ, գ.Ձյունաշող 2-րդ փողոց 
շենք 2:                                                                                                          
Տեղեկությունների համար զանգահարել (094) 25.35.46 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Ձորամուտի   միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
կենսաբանության (8 դասաժամ) եւ քիմիայի (6 դասաժամ) ուսուցչի թափուր 
տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 

Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-  դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
-  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 

համապատասխան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 

-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
-  այլ պետությունների քաղաքացիները' ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, 
-  ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները' նաեւ զինվորական գրքույկ, 
-  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում' հավաստող փաստաթուղթ: 
-  
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 

բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

 
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի    15 –ին`   ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 

Ձորամուտի   միջնակարգ   դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ.  Ձորամուտ , 1 
փող., շենք 6: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)816412 հեռախոսահամարով: 
 



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ՝ ՀՀ «Լոռու մարզի Մեծավանի N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ՆԶՊ-ի 
(7 դասաժամ) ուսուցչի, հայոց եկեղեցու պատմության (5 դասաժամ) ուսուցչի, 
տղաների տեխնոլոգիայի (5 դասաժամ) ուսուցչի, ֆիզիկայի (17 դասաժամ) 
ուսուցչի և երաժշտության (3 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 
-դիմում (Ձև 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին 
համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք 
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձև 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: 
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են 
թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի 
ավարտը վերացնել և համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին` ժամը 12:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Մեծավանի N1 միջնակարգ դպրոցում. հասցեն՝ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զ. 
Անդրանիկի 46: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (077) 26-47-25 հեռախոսահամարով:  



Հայտարարություն 

 

Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Նորաշենի  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
ինֆորմատիկա (6 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 

 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի 
շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին` ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի 
Նորաշենի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Նորաշեն, Յու. 
Մարտիրոսյան 123: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (077)73-71-28 հեռախոսահամարով: 



Հայտարարություն 

 

     Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Սարչապետի  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
դասվարի  (20դասաժամ),  հասարակագիտության (8դասաժամ),   ֆիզիկայի  
(13դասաժամ), ռուսաց  լեզվի  (7դասաժամ),  մաթեմատիկայի ( 14դասաժամ ) 
ուսուցչի թափուր տեղերի համար 

 
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման եւ հարցազրույցի: 
Թեստավորման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: 
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր 
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: 
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' 

 
-  դիմում (Ձեւ 1),  
-  մեկ լուսանկար 3x4 չափի, 
-  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), 
-  անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-
խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
-  ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), 
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթուղթ, 
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, 
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող 
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), 
-  որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: 
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի 
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները 
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ 
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման 
ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև սեպտեմբերի  3-ը ներառյալ, ամեն օր`  ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, 
կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 

  Մրցույթը    տեղի կունենա  սեպտեմբերի  8-ին` ժամը 11:00-ին,   ՀՀ Լոռու   
մարզի Սարչապետի միջնակարգ դպրոցում.  հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Սարչապետ,2  
փող., շենք 7: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)34-79-26 հեռախոսահամարով: 


